
NORRA
SCEN

Arena för grön omställning

4-6 JULI ALMEDALEN
FISKARGRÄND 5 I VISBY

#norrascen 



Välkommen till 
Norra Scen

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och norra Sverige har en unik 
möjlighet att leda världen i den hållbara omställningen. På Norra Scen diskuterar vi vad 
som krävs för att omställningen ska lyckas, bland annat möjligheter och utmaningar, de 
gröna industrisatsningarna och samhällsutvecklingen i norra Sverige samt samspelet 
mellan industri och samhälle. Norra Scen arrangeras av Region Norrbotten och LKAB. 
Tillsammans med Region Norrbotten, LKAB, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, 
Svemin, Norrbotniabanan, Invest in Norrbotten, North Sweden European Office och  
Swedish Space Corporation vill vi skapa en mötesplats för norra Sveriges framtidsfrågor. 

Träffa bland annat:

 Karin Hübinette, Erfaren journalist och tidigare programledare 

 för Agenda och Aktuellt.

 Maria Wetterstrand, Före detta språkrör för Miljöpartiet. Numera  

 samhällsdebattör och konsult inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

 Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

FISKARGRÄND 5,  
VISBY, 4-6 JULI

Chana L Svensson,  

VD för den globala rekryteringsplattformen MindDig.

Johan Rockström, 

Forskare inom globala hållbarhetsfrågor och professor 

i miljövetenskap vid Stockholms universitet.



Måndag 4 juli 

07.30-08.00 Frukost

08.00-09.00 Etableringsekvationen - så lyckas norra Sverige.

09.30-10.30 Vätgasens betydelse för grön omställning.

12.00-13.00 Brytningstid i Sverige - en mineralpolitiks rankning.

14.00-15.45 Så klarar vi hoten mot omställningsresan: Statusuppdatering,

  politikerpanel, mediapanel, Johan Rockström kommenterar.

16.00-17.00 Innovativ planering för snabbare kraftförsörjning.

17.00-19.00  Norrbottensmingel med LKABs vd Jan Moström och regionrådet  

  Kenneth Backgård som värdar.

Tisdag 5 juli 

07.30-08.00 Frukost

08.00-09.00 Så skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i  

  norra Sverige.

09.30-10.30 Rymden är oändlig - likaså våra möjligheter.

13.00-14.00 Så överlever vi växtvärken: Framtidens visionära samhälle 

  eller bostadskris?

14.30-15.30 Hur EU:s klimatpaket hjälper i stället för stjälper omställningen.

16.00-17.00 Livet mellan husen och kulturens roll i den gröna omställningen.

Onsdag 6 juli

07.30-08.00 Frukost

08.00-08.45 Ett attraktivt Norrbotten - idag och i framtiden.

09.00-10.30 Århundradets kompetensutmaning: Så lockar vi 100 000 människor  

  till norra Sverige.

15.30-16.30 Att bli ”drabbad” av tillväxt - från förvaltning till utveckling.

17.00- 19.00 Vernissage och mingel. Konstnären Lotta Lampa visar upp sitt   

  konstverk.

För mer detaljerat program gå in på utvecklanorrbotten.se/almedalen

Välkommen till Norrbotten. Här finns jobben. Här 
finns framtiden. Genom samhällsbygget här, kommer 

vi att etablera något som får långtgående positiva 
konsekvenser för vårt land och i slutänden även världen. 

Göran Persson styrelseordförande, LKAB

”



Norra Scen arrangeras i samverkan mellan:

Region Norrbotten, LKAB, Luleå tekniska universitet, 

Luleå kommun, Svemin, Norrbotniabanan, Invest in Norrbotten,

North Sweden European Office och Swedish Space Corporation.

#NORRASCEN


